
  

 

Entramos o mês sob as bênçãos da Lua 
Crescente em Leão. Nesta Lua pode-
mos estabelecer metas de forma mais 
clara e que possibilitem uma maior 
consciência de quem somos e do que 
realmente precisamos. Nesta fase, as 
mulheres vivenciam o arquétipo da 
Donzela e no signo de Leão  as pergun-
tas “quem sou” e “o que vim fazer nesse 
mundo?” acabam emergindo. Já a Lua 
Cheia no signo de Escorpião ocorre no 
dia 07, onde teremos duas situações 
que tornam essa Lua Cheia muito mági-
ca e especial: O festival de Wesak - 
quando comemora-se a iluminação de 
Sidarta Gautama, quando ele se torna 
um BUDA. Também teremos no dia 07, e 
somente neste dia, a 2ª Benção Mundial 
do Útero - Womb Blessing - encabeçada 
por Miranda Gray. Para maiores infor-
mações leia o artigo desta edição.  
A Matriarca dessa Lunação é “aquela 
que ouve a verdade e escuta as mensa-
gens”, que significa ouvir a “silenciosa 
voz interior”. Na Lua Cheia o propósito é 
ampliar a plenitude da expressão pes-
soal ouvindo a verdade contida nas 
mensagens espirituais, que podem vir 
através de revelações em sonhos e vi-
sões e, principalmente, na voz silencio-
sa que emana de nossos corações. Esta 
é sem dúvidas a Lua Cheia mais podero-
sa em termos de energias elevadas e 
que se fazem tão necessárias diante 
dos acontecimentos atuais. No dia 14 
temos a Lua Minguante no signo de 
Aquário, quando poderemos trabalhar 
com as energias do subconsciente e do 

coletivo. Os elementos envolvidos são 
água e ar nos permitem perceber como 
as emoções acabam consumindo nos-
sas energias mentais, pois aquário 
sempre consegue se distanciar para 
enxergar a si e aos outros e nesse mo-
mento poderemos analisar de forma 
mais isenta como temos trabalhado 
nossas questões emocionais e do quan-
to estas afetam nossos pensamentos. 
Mais adiante, no dia 22/05 teremos a 
Lua Nova no signo de Gêmeos, quando 
então entramos em uma nova lunação, 
em que a Matriarca é “Aquela que fala a 
verdade e conta histórias que curam”, 
as contadoras de histórias que nos en-
sinam a falar com o coração mantendo 
dessa forma nossa beleza e o brilho da 
criança interior. Na fase nova é impor-
tante avaliar e descartar os padrões 
familiares negativos, curando as feridas 
da criança interior e assim, reverter os 
condicionamentos herdados que aca-
bam causando doenças e desajustes 
energéticos e emocionais.  Finalizando 
o mês de Maio, teremos no dia 30 a en-
trada da Lua Crescente no signo de Vir-
gem. Nesta Lua, poderemos dar conti-
nuidade aos projetos começados na fa-
se crescente anterior, analisando o que 
foi conseguido e traçando estratégias 
mais eficazes para a realização de nos-
sos sonhos e a expressão de nossa indi-
vidualidade.  
 

Fiquem atentas a Lua Cheia no dia 07 e 
aproveitem ao máximo todas as energi-

as que serão liberadas nesses 7 dias.  
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No dia 20 de Maio o Sol entra no signo de Gêmeos. Normalmente os geminianos (as) 
se adaptam facilmente a qualquer situação. Podem muitas vezes parecer e, até  se-
rem  superficiais e volúveis, por isso devem  se esforçar para serem mais constan-
tes e persistentes no que fazem. São pessoas muito inteligentes e ativas. Gostam 
de estudar, aprender e comunicar seus conhecimentos aos outros. Possuem uma 
mente ágil e racional; demonstrando muita curiosidade. São pessoas muito sociá-
veis, que gostam de viagens e possuem talento comercial. São capazes de fazer 
várias coisas ao mesmo tempo, mas nem sempre de levá-las até o fim. 
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O Festival de Wesak - Também conhecido como o 
Festival da Iluminação é o Festival de Buda, uma fes-
ta da libertação do despertar e da transmutação. É 
uma jornada de volta ao lar, ao mundo interior. Este 
festival representa uma ponte entre a humanidade e 
espiritualidade, e o equilíbrio entre o Eu Inferior e 
Superior. 
 
A Lua na Astrologia significa o inconsciente, nossa 
ligação com o passado e emoções. O signo lunar em 
um mapa astrológico indica como reagimos emocio-
nalmente às  circunstâncias da vida, e a qualidade 
das energias com as quais viemos interagir para 
qualificarmos nosso corpo emocional. Quando o 
grande luminar, o Sol, ilumina plenamente a Lua, te-
mos a Lua Cheia, estando a Lua no signo de Escor-
pião podemos, neste momento,  iluminar as nossas 
sombras. 

 
O Festival de Wesak ocorrerá no dia 07 de MAIO de 
2020 – Lua Cheia. É neste dia que se deve começar as 
meditações, não sendo necessário que se faça no 
horário exato da entrada da Lua Cheia, no entanto, 
toda reunião é um compromisso com o Plano Espiri-
tual, e deve ser feita de forma alegre a amorosa. Os 
primeiros 3 dias são os mais intensos em termos de 
energia, é quando a Lua está mais plena e recebendo 
mais luminosidade solar.  
 
 
No dia 07 de Maio, também teremos a Benção Mundi-
al do Útero, organizada por Miranda Gray. Esta Ben-
ção é uma partilha mundial da energia da Grande 
Mãe, em que as mulheres de diferentes nacionalida-
des a recebem para trazer cura e restaurar a sacra-
lidade do feminino. É um presente de amor e cura. 
Uma vez que você tenha participado de uma benção 
podes oferecer essa benção para outras mulheres.  

 
Esta benção é indicada para todas as mulheres que 
já tenham passado pela menarca, ou seja, a partir de 
sua primeira menstruação, para mulheres na meno-
pausa, para mulheres que tomam contraceptivos 
que inibem a menstruação, para mulheres que te-
nham passado por um processo de histerectomia, 
pois continuam tendo o útero etérico e podem e de-
vem trabalhar com suas energias femininas, ou seja, 
para todas as mulheres desde que já tenha mens-
truado.  
 
Para participar você precisa se inscrever no site 
https://wombblessing.com/ e escolher um horário 
para estar receptiva e em meditação, quando for en-
viada a benção.    
 
Como a base está em Londres é preciso escolher um 
horário de acordo com fuso-horário Londres-
Brasília. Eu sempre escolho o horário da meia-noite 
londrina porque são 21h no Brasil/RS, e fica mais 
tranquilo para mim receber a benção neste horário. 
Você deve repetir a sua inscrição no site acima a ca-
da bênção. 
 
Participe da benção, medite em Buda e eleve sua 
vibração em amor e compartilhamento.  
 
Que a Deusa e o Deus estejam vivos em cada uma de 

nós!  Feliz Lua Cheia de Maio. 

WESAK  e Benção Mundial do Útero - 07/05  

file:///C:/Users/Lara/Documents/artigos e teses para Doutorado em Educação
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Aproveitando as energias da Lua Cheia deste mês 

que tal fazermos uma vaporização uterina com Ca-

momila? 

As vaporizações utilizando chás (água + ervas) são as 
limpezas  uterinas mais profundas e que mexem com 
as memórias ancestrais chegando a amplitude do 
inconsciente familiar e pessoal. Atuam no chacra 
umbilical ou esplênico e em sintomas físicos, como 
cólicas e dores de cabeça vinculadas ao período 
menstrual. 
 
Para realizar a vaporização utiliza-se ervas secas ou 
frescas e água fervendo. Não existe uma quantidade 
exata, use o bom senso e a intuição, pois depende 
muito do tamanho da vasilha que irá usar. Dê prefe-
rência as vasilhas esmaltadas ou de cerâmica.  
 
Coloque uma saia ou vestido longo, sem calcinha e se 
posicione de cócoras sobre a vasilha com o chá, ou 
utilize um banco yone (banco com furo no meio). Faça 
uma cabana com sua saia ou vestido, direcionando os 
vapores e coloque uma manta ou cobertor por cima 
de si, estejas com meias nos pés para assim manter-
se quentinha. Cuide para que todas as janelas este-
jam fechadas para que você não “pegue” uma corren-
te de ar.  

Essa técnica é extremamente relaxante e por isso, deve 
ser feita a noite, de preferência antes de dormir.  Assim, 
podemos ampliar os efeitos da vaporização. É aconselhá-
vel não ocupar a mente com preocupações ou problemas. 
Relaxe, fique com você e descanse, permita que seu corpo 
se cure e esteja em paz.   

 
Ao utilizarmos a Camomila neste processo de limpeza 
uterina, temos como objetivo trabalhar as questões ma-
ternais e ancestrais, a ligação que temos com nosso mãe e 
linhagem ancestral.  
 
A Camomila é uma erva morna, considerada a erva 
“abuela”, a avó da Ginecologia Natural, possui proprieda-
des purificadoras e energizadoras. O nome Matricaria ori-
gina-se do grego matrix, ou seja, significa a erva matriz, 
pois desde a antiguidade é considerada uma erva podero-
sa para tratar e cuidar do útero. O Chá desta erva tanto 
para ingestão quanto para vaporização deve ser feito por 
infusão.  
 
Dentre suas principais características fitoenergéticas a 
camomila elimina mágoa, ódios e raivas trazendo mais  
esperança. Elimina o medo, a falta de fé e o estresse emo-
cional. Além disso, ensina a perdoar e limpa o campo emo-
cional. 
 
Faça essa vaporização uma vez, durante 15 a 20 min, com 
muito amor e respeito por você mesma.  
 
O ideal é fazer alguns dias antes da Lua Cheia, assim esta-
rás mais aberta as energias de Wesak e da Bênção Mundi-
al do Útero.  

Dicas de Ginecologia natural:   

Vaporização uterina com Camomila 



  

 

Constelação Sistêmica Familiar   
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O dinheiro é adquirido através de um desempenho. 

É o equilíbrio de um bom desempenho. Se alguém 

ganhar dinheiro pelo seu desempenho, o dinheiro o 

ama. O dinheiro também permanece com ele, pois 

foi adquirido através do seu desempenho. “Bert 

Hellinger” 

 

Dinheiro não brota em árvore e nem chega “de gra-

ça”, é preciso fazer por onde para recebê-lo e 

mantê-lo. 

Quem tem a ilusão de que pode ganhar muito fa-

zendo pouco, ou à custa dos outros, ou mesmo na-

da, não quer pagar o preço pela abundância e pros-

peridade Reais. 

Sim, para tudo na vida há um preço, até mesmo pa-

ra ser e ficar rico. 

O dinheiro respeita e permanece com quem tem 

postura de respeito e gratidão por si, pelos outros, 

por ele e, principalmente, pela vida (leia-se: pais)! 

Por outro lado, existem várias dinâmicas sistêmi-

cas que influenciam direta ou indiretamente uma 

pessoa a NÃO ter um fluxo financeiro desejável e 

confortável, dentre elas destaco as seguintes: 

- Famílias com histórico de falências e fracassos 

profissionais recorrentes; 

- Desconexão (queixas, julgamentos, insatisfação 

exacerbada) com a ancestralidade materna, espe-

cialmente com a própria mãe; 

- Descompensação entre o preço e o produ-

to/serviço ofertado; 

- Conexão inconsciente com pessoas excluídas do sis-

tema, como vítimas de mortes trágicas, desprestigia-

das em heranças, filhos/irmãos abortados, dentre ou-

tros; 

E você, como tem se relacionado com o dinheiro? Como 

seus pais administravam as finanças da casa? Você 

busca o equilíbrio nas trocas de iguais? Como você se 

sentiria se tivesse uma vida mais próspera que os seus 

antepassados?   Reflita nessas perguntas! 

Sou a Natalice Fatima Basilio 

Formada em Gestão de pessoas e treinada em Conste-

lação Sistêmica Familiar pelo Instituto de terapias bre-

ves Professora Silca Maluta. 

Atendo pela Constelações Caxias do Sul no endereço:  

Rua Higino Tartarotti, 445 – Esplanada,  Caxias do Sul 

Contatos: 47 99902 5627—  54 98133 2998 

Facebook:/constelacaocaxiasdosul 

Instagram: @constelacaocaxiasdosul 

Uma pitada de magia.... 
Você sabia que o Louro - Laurus nobilis - além de ser encontrado facil-

mente é extremamente poderoso? Esta planta possui propriedades 

mágicas que ativam a prosperidade, a riqueza, o sucesso, a positividade 

e, acima de tudo, a purificação e ampliação das faculdades psíquicas. 

Ela pode ser usada de diferentes formas como em banhos, infusões, 

incensos, como tempero e até mesmo como um amuleto. Quando sorvi-

do na forma chá pode aguçar as percepções psíquicas aumentando a 

intuição. Para sonhos proféticos coloque uma folha de louro em seu 

travesseiro, se quiser limpar sua aura tome um banho com infusão de 

louro, para limpar o ambiente queime folhas de louro como incenso e 

para que a fartura esteja sempre presente em sua mesa use-o como 

tempero.   

https://www.facebook.com/constelacaocaxiasdosul/
https://www.instagram.com/constelacaocaxiasdosul/
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O autoconhecimento é a chave da transformação pes-
soal, só a mudança de comportamento individual in-
fluencia  e muda o mundo. O Buscador de si mesmo 
precisa agir e pensar  por ele próprio e, não em função 
do que os outros pensam, dizem ou fazem. Se livrar da 
superficialidade que o rodeia é o primeiro passo. 

A mente é a fonte de nosso sofrimento e da nossa feli-
cidade. Pode ser usada positivamente para criar be-
nefícios ou negativamente para fazer o mal.  Embora a 
natureza fundamental de todos os seres seja a pureza 
sem começo e sem fim, o que chamamos de natureza 
búdica, nós não a reconhecemos. Por outro lado,  so-
mos controlados por caprichos da mente comum que 
nos leva para cima e para baixo, de um lado para o ou-
tro, produzindo pensamentos bons e maus.  

Enquanto isso, nós plantamos sementes com cada 
pensamento, palavras e ações. Assim, como a semen-
te de uma planta venenosa produz frutos venenosos e, 
o de uma planta medicinal, frutos que curam, as ações 
prejudiciais causam sofrimento e as ações benéficas, 
alegrias.  

“Nossas noções sobre felicidade nos amarram. Es-
quecemos que elas são apenas ideias. Nossa ideia de 
felicidade pode nos impedir de realmente sermos feli-

zes. Falhamos em ver a oportunidade para a alegria 
que está bem na nossa frente, quando somos pegos 
pela crença de que a felicidade deve ter uma forma 
específica”. Thich Nhat Hanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeane Hoffmann 

Agende agora mesmo sua consulta! 

(54) 3213-2217 - (54) 9197-4365 

Rua Olímpio Rosa, 300 - Bairro Salgado Filho.  
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Serviços Hamadríade 
Análises Astrológicas 

Análise da CARTA NATAL  

Fornece indicações das energias com as quais você veio 

aprender a lidar a partir da análise completa do eixo, ca-

sas, planetas, aspectos e muito mais. É uma análise com-

pleta e que possibilita um salto quântico no caminho para 

o autoconhecimento.  Valor: R$ 150,00  

Análise da Revolução Solar  

É a indicação das energias que estarão em evidência du-

rante o "ano novo" pessoal que vai de um aniversário a 

outro. Prevê os principais eventos que ocorrerão durante 

esse ano.  Valor: R$ 150,00 

 

        Tarô   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você pode fazer uma leitura completa direcionando para 

aquilo que você precisa resolver, Sem limites de pergun-

tas por um valor promocional de  R$60,00 



  

 

Funcional — para o Corpo e para a Alma 
Oi pessoal, tudo certo? 

Seguimos enfrentando esse período de quarentena e ten-

tando se reinventar para manter as atividades físicas e 

cuidar da saúde. 

Existem várias opções como já foi dito aqui, mas vale 

lembrar que a ligação do corpo e mente também é funda-

mental nesse processo. Aliás, acredito que um dos princi-

pais processos é fazer essa junção para que qualquer 

objetivo (sonho) seja alcançado. 

Dentro disso, proponho o alongamento! As definições so-

bre o que é o alongamento, para que serve, como realizar 

e tudo mais, ainda são muito amplas e temos muitas opi-

niões adversas. 

Vamos então definir o alongamento como uma maneira 

de tomar a consciência corporal, observar e entender a 

respiração e fazer o corpo se mover de forma consciente 

e significativa, melhorando a tensão do dia a dia e assim 

relaxar. 

O alongamento pode ser realizado diariamente, mesmo 

naqueles que você não vai exercitar-se.  

Escolha um ambiente agradável e tranquilo, e se for de 

sua preferência, uma música para relaxar. 

O alongamento é indicado para todas as idades com os 

cuidados básicos no que cada pessoa e faixa etária exige. 

Procure no inicio exercícios de fácil compreensão e exe-

cução, pois mesmo sendo recomendado a todos, estamos 

lidando com o corpo e suas estruturas e todo cuidado é 

precaução.  

Faça de forma tranquila, respirando calmamente,  sentin-

do cada musculatura trabalhada naquele movimento. Es-

sa rotina por ser tanto pela manhã quanto a noite. Você vai 

encontrar diversos exercícios na internet e com tempo de 

execução. A média de tempo é de 20 segundos por região, 

mas irá perceber que alguns movimentos serão doloridos 

pela tensão do local, por isso, mantenha o alongamento 

naquela região até minimizar a dor e sentir-se mais rela-

xado. Essa percepção é sua, mesmo com a orientação de 

um professor, você que dará o retorno a ele.  

Se for se exercitar, recomendo o alongamento pós treino. 

Ele te dará uma recuperação muscular melhor evitando 

possíveis lesões. 

Lembre-se: conecte-se, faça a ligação com sua mente e 

relaxe. Seja "flexível" consigo e com a vida! Seja leve e 

retire sua tensão. Esse momento será seu! Cuide do seu 

corpo e dos seus pensamentos!  Alongue-se!!!   

Beijos e até a próxima! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geisa Alves 

Personal Trainer - Coach 

Contato: (51) 999467746 

Insta: @geisa.rosa.alves   

Email:  geisa.rosa.alves@gmail.com  
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Atendimentos Individuais Online Hamadríade 
O atendimento individual tem como objetivo a orientação 

para questões pessoais dentro da visão do Sagrado Fe-

minino e da Ginecologia Natural. São indicados procedi-

mentos, rituais e práticas que visam o desenvolvimento 

interno, com acompanhamento progressivo e mensal de 

acordo com a necessidade e a disposição de cada pes-

soa. Os encontros são realizados online, pelo whats ou 

facebook. O investimento é de R$ 80,00,  

Porém,  durante o período em que durar essa situação de 

pandemia os atendimentos individuais e online, estarão 

com 50% de descontos, ou seja, o valor do investimento é 

de R$ 40,00.   

Dúvidas e maiores esclarecimentos é só entrar em con-

tato, por e-mail, pelo site ou pelo whats: 54-991541840. 

 

mailto:@geisa.rosa.alves


  

 

Mulher Erveira 
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Vamos falar um pouquinho sobre nosso poder 

intuitivo? 

Em algum momento você já deve ter se deparado com 

a seguinte conclusão em sua mente: “Eu deveria ter 

seguido minha intuição, mas não me dei a devida aten-

ção!”  

Mas o que é intuição?  

Ela está dentro de cada uma de nós, não se trata de um 

processo paranormal ou divino. Mas que de certa for-

ma habita nosso inconsciente. Pessoas com estima 

baixa, ou que estão enfrentando processos depressi-

vos teriam maior dificuldade de considerar seus in-

sights, pois muitas vezes, o medo e os desejos não 

encorajadores paralisam e os ruídos de nossa mente 

acabam bloqueando nossa luz interior, pois passam a 

maior parte do tempo gerando mais conflitos internos 

do que luz a própria confiança. 

Eu diria que a intuição é aquela voz que vem sem o jul-

gamento, sem passar pelo “crivo” da mente. Quando 

iniciamos o processo de reafirmação de nós mesmos 

ao buscarmos essa observação mais interior, essas 

vozes reaparecem querendo ser alimentadas. Da 

mesma forma que quando um músculo do corpo, que 

não é usado pode acabar atrofiando nos trazendo do-

res, também pode através de terapia retomar seu 

tônus nos desenvolvendo vigor. Assim acontece com 

nossa voz intuitiva... tem que ser alimentada. 

Temos a possibilidade de reacendemos e de voltar-

mos interiormente a prestar mais atenção a essa voz 

que nos diz tanto respeito. Uma voz sem ouvidos, não 

gera comunicação. E ouvir a si mesmo se tornou cada 

vez mais difícil diante de tanta sedução exterior. Mas 

ao mesmo tempo tão necessário para nossa auto-

compreensão.   

Como resgatar isso?  

Talvez, se tentarmos restabelecer nossos laços inter-

nos, aqueles lá detrás, que existiam antes de alguém 

vir e lhe dizer como tinha que ser e que caminho você 

tinha que seguir. Algumas pessoas terão mais facili-

dade se apenas observarem seu dia-a-dia. Há quem 

transpareça essa força interior por meio de seus dons 

inerentes e nem perceba.  

Observe, as pessoas que lhe procuram para desaba-

far. Que se inspiram com sua superação. Na família, 

muitas vezes você é o centro inspirador?   

Não importa se a mulher está consciente desse poder 

intuitivo, naturalmente ela passa a ser instrutora, 

mãe, mesmo sem filhos, ou mentora por conseguir 

com muita naturalidade dar sustentação ao que indica 

seu coração à sua própria vida e de seu entorno, inde-

pendente da forma ou de sua personalidade. Aqui eu 

diria que quanto mais selvagem e menos “santificada” 

mais inteira de si. Pois não sofreu das restrições dog-

máticas e mais pura ao seu processo de autodesen-

volvimento pode se encontrar.  

Muitas acabam desenvolvendo-se por meio da obser-

vação da natureza e de suas próprias respostas em 

contato com os elementos e da energia. Podem até 

utilizarem de oráculos ou outros instrumentos de 

apoio, mas que só servem como meio facilitador da 

própria compreensão da conexão interna. Ouça-se 

mais! Para facilitar este processo prepare um banho 

de erva luísa (Aloysia citrodora) junto com manjericão 

e aproveite todo este aroma para relaxar e elevar sua 

energia a fim de deixar sua intuição fluir seus mais 

nobres sentidos... 

Me chamo Denisse Medeiros, Terapeuta Holística em 

Sincronicidade, Criadora e facilitadora do cur-

so/vivência Mulher Erveira, Estou a disposição para 

atendimentos online. Para ficar por dentro das ativi-

dades e agenda siga nas redes sociais ou entre em 

contato: 

 Whatsapp: (51) 99346-4109 ; 

E-mail: mulhererveira@gmail.com   

Fanpage: facebook:/mulhererveira;  

Instagram:@mulhererveira 

Site: www.mulhererveira.com.br 
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Conheça nosso site:   

www.hamadriade.com.br 

Curta e nos siga nas redes sociais! 

Facebook 

Instagram 

Youtube 

 

SAGRADO FEMININO 
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Sou Lara Moncay Reginato, historiadora, astróloga, taróloga, bioterapeuta, idealizadora  e facilitadora da   

HAMADRÍADE—Sagrado Feminino.  

A HAMADRÍADE reúne conhecimentos ancestrais difundidos no oriente e ocidente sobre o sagrado femini-

no.  Disponibilizamos  GRATUITAMENTE em nosso site e redes sociais diferentes materiais em formato de 

Informativo, e-books, mandalas e vídeos. Se você não possui os informativos dos meses anteriores faça o 

download gratuito em nosso site. É só entrar na aba DOWNLOADS que você terá acesso a todo o material 

que disponibilizamos e os números anteriores de nosso informativo mensal! 

Oferecemos diferentes serviços como análise astrológica, leitura de tarô, atendimentos online sobre Sa-

grado Feminino e Ginecologia Natural, assim como temos dois cursos  online,  O primeiro trata da Iniciação 

ao Sagrado Feminino— Magia Luminar e o segundo apresenta as diferentes técnicas de Limpezas Uteri-

nas, em um curso super completo. Dúvidas, sugestões de assuntos e críticas, são sempre bem vindas, é só 

entrar em contato conosco.  

Cuidem-se! Proteja as pessoas que amam!   Juntas e mantendo uma sintonia elevada vamos conseguir 

passar por essa grandes mudanças planetárias! 
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